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Ingen gave
er gratis
En gave er per definition gratis – eller hvad? Antropolog Jakob Swartz
har skrevet speciale om gave-givning og humanitær hjælp og ifølge ham
er ingen gave gratis – på nær én …
Af Christina Jensen

A

t der ikke findes gratis gaver er
en klassisk antagelse inden for
antropologi.
- Det, der menes, er, at du ikke kan
give en gave, som ikke involverer en
social relation. Så hvis jeg giver dig
noget, så vil du også prøve at give mig
noget igen, forklarer Jakob Swartz.
Ifølge Jakob Swartz repræsenterer
en gave et forhold mellem to mennesker, og gaven afspejler, hvor nært
forholdet er.
- Hvis du for eksempel har fødselsdag, og vi ikke kender hinanden
særligt godt, så sender jeg måske en
facebook-hilsen – det kan man også
se som en slags gave, forklarer Jakob
Swartz og fortsætter:
- Bliver jeg inviteret til middag, så
giver jeg dig måske blomster. Er vi
perlevenner, så giver jeg dig måske
den bog, som du har nævnt engang
for et halvt år siden, men som du

selv har glemt. Så er det et udtryk for
vores venskab, siger han.
I juletiden tager gaveræset for alvor fart i Danmark, og Jakob Swartz
advarer imod den upersonlige gave.
- Julen er blevet så kommercialiseret, at det kommer til at handle
mere om, hvor meget gaven er værd, i
stedet for hvad den repræsenterer. Du
går ind i Imerco, og så siger du ”Jeg
ska’ bruge en gave for 400 kr., hvad
kan jeg få?”, og så mister gaven noget
af den personlige værdi, desværre,
siger han.

Sugar daddy
Gaver er gode, men hvis den ene
person i et forhold giver langt flere og
dyrere gaver end den anden, bliver
forholdet ulige, forklarer
Jakob Swartz.
Læs videre
indeni
- Hvis jeg gav dig dyre
gaver, og vi havde et

romantisk forhold, så ville jeg være
din ”sugar daddy”. Det ville også gå
ud over din værdighed. Man kan ikke
blive ved med at modtage gaver, hvis
man ikke gør noget igen, for det underminerer ligesom den værdighed,
man selv har, forklarer han.
Denne skævvridning kan også ske
ved humanitært hjælpearbejde, mener Jakob Swartz, som har flere års
erfaring med nødhjælps- og udviklingsarbejde. Han har blandt andet
arbejdet i Afghanistan og forklarer,
hvordan folk kan bevare deres værdighed ved selv at bidrage med deres
arbejdskraft og tage del i de projekter,
der skal hjælpe dem videre.

Den gratis gave
Selvom Jakob Swartz overordnet er
enig i, at der ikke findes gratis gaver,
er der dog én undtagelse, mener han;
nemlig gaven fra Gud.

- Den største gave, vi har fået, er
Jesus Kristus, der giver os adgang til
Gud. Men vi skal tage imod det gratis,
vi må ikke gøre noget for at modtage
det, siger han.
Han forklarer, at det er svært for
os at tage imod denne gratis gave,
fordi vi føler, der bliver ubalance i
forholdet. Det opleves fornedrende
at modtage uden at kunne give noget
igen. Ikke desto mindre er det værd at
gøre forsøget.
- Det er noget af det sværeste bare
at modtage evangeliet - men også
noget af det mest fantastiske, siger
Jakob Swartz.

Blå bog
Jakob Swartz Sørensen
•
•
•
•

Født i 1980
Bor i Gellerup
Arbejder med nødhjælp og udvikling
Uddannet antropolog fra Århus Universitet i 2009
• Formand for den kristne børne- og ungdomsorganisation ”Afrika InTouch”

[op]GAVEN
Af næstforkvinde i menighedsrådet
Tine Engrob Nielsen

Ih, som menighedsrådsmedlem er der
godt nok opgaver hele tiden. Tager du
referat af mødet? Hvem planlægger
studieturen? Stillingsopslaget, kan I
ordne det? Kirkebladsklummen!? Ind
imellem kan frivilligt arbejde altså
virke lidt bøvlet. Især når det gælder
opgaver, som udfordrer ens evner.
Til sommer skal jeg ud at søge job
som lærer. På mit CV kan jeg skrive
om en masse erfaringer, jeg har gjort
mig i forbindelse med opgaverne i
menighedsrådet. Erfaringer med ansættelser, koordinering, visionsdrøftelser, planlægning af studietur, gudstjenester og koncerter… Hvad der
ser ud til at være opgaver, viser sig at
være værdifulde gaver. Gaver som er
bedre end et fyldigt CV. Tusindvis af
danskere udfører dagligt opgaver som
frivillige, hvad enten det er i kirken,
kajakklubben, lektiecaféen eller som
besøgsven mv. Opgaver, der giver stor
mening for den, som udfører dem.

Eller, som kommer til at give mening,
fordi vi får så meget igen. Fordi opgaverne bliver til gaver for os. Ikke kun
på CV’et, men som gaver, der former
de personer, vi er. Som oftest også
de opgaver, som vi ikke sidder yderst
på stolen for at tage. Har du lyst til
at modtage en gave, så har vi sikkert
også en opgave i Gellerup Kirke, der
passer lige netop til dig!

Den særeste
indpakning!
Af sognepr æst Niels Hviid
Søren Kjeldgaard

Min datter på fire år elsker gaver, og
hun leger tit ”pakke-lege”, hvor hun
pakker ting ind, som hun forærer os
forældre. Tit er det hendes allermest
elskede legeting, som hun pakker ind
– i et stykke køkkenrulle, et tørklæde,
en stofble, eller hvad hun nu kan
finde. Det er en del af legen, at vi skal
blive meget overraskede og glade for
gaven, og mens vi mærker på pakken og højlydt undrer os over, hvad i
alverden det mon kan være, lyder der
frydefulde, fornøjede fnis og hvin fra
hende. Legen er skøn; og legen knytter tætte bånd mellem os.
Jeg forestiller mig, at når Gud giver
gaver, er det med samme overstrømmende, glade giverhjerte. Gaven
knytter tætte bånd imellem os. Men
når Gud giver gaver, er det ikke altid
lige til at regne ud, hvad gaven indeholder, ud fra indpakningen.
I julen giver Gud sig selv til os.
Himlens og jordens Skaber, universets Herre giver sig selv til os. Indpakningen er helt speciel: Han giver sig
selv til os pakket ind i et lille, nøgent

barn, som ligger i dyrenes fodertrug.
En indpakning siger noget. Hvad
siger denne indpakning? Et lille barn
kalder på ømhed. Et lille barn er tegn
på udleverethed. Sårbarhed. Ydmyghed. Himlens og jordens Skaber, universets Herre, giver sig selv til os på
vores nåde og ansvar. Hvor mærkeligt
og paradoksalt. Men en kæmpe gave,
som vi må tage imod med des større
undren.
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Gellerup Kirkes julefrokost
Torsdag den 8. december kl. 17.00 i Gellerup Kirkes underetage
Velkommen til kirkens traditionsrige
julefrokost for alle med tilknytning
til Gellerup Kirke! Vi skal nyde god

julemad, lege og synge sammen.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
8625 1810 senest d. 1. december.

Gellerup kirkekors julekoncert
”I denne skæve juletid”
Søndag den 11. december kl. 16.00 i Gellerup Kirke
De fleste drømmer vel om en hvid,
sød, konfliktfri kernefamiliejul. I
Danmarks fattigste sogn (Gellerup)
er den jul dog langt fra virkeligheden
for alle. Ved dette års julekoncert med
Gellerup kirkekor vil der høres både
længselsfulde og lidt skæve toner
krydret med menighedsmedlemmers
juleberetninger fra det virkelige liv.
Hør julens budskab og toner fra en

lidt anden vinkel end du plejer. Fri
entré.
Efter koncerten er der kaffe og
æbleskiver i kirkens underetage.

nester
Juleaftensgudstjeke
i Gellerup Kir :

er
Lørdag den 24. decemb
milie-gudstjeneste
kl. 11.00: Børne- og Fa
eaftensgudstjeneste
kl. 16.00: Traditionel jul

Jens Friis

Juleaften i
Gellerup Kirke
Juleaften d. 24. december
kl. 16.00 i Gellerup Kirke
Alle, der har lyst til at være med, er
velkomne til at fejre juleaften i Gellerup Kirkes underetage. Vi begynder
med julegudstjeneste i kirken kl. 16.
Herefter går vi nedenunder, hvor vi
får kaffe og konfekt; senere er der
julemiddag med sang og dans om
juletræet.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf.
8625 1810 senest d. 16. december.
Yderligere oplysninger: Kontakt
sognemedhjælper Bit Boel Buhl på tlf.
8625 0800.
Pris: Voksne 60 kr., børn 35 kr.

Cafékoncert med
Himmelblå
Tirsdag d. 7. februar
kl. 19.30 i Gellerup Kirke
Himmelblå gæster igen Gellerup
Kirke. Med deres aktuelle cd-udgivelse “Sov sødt barnlille” leverer bandet
Himmelblå personlige fortolkninger,
som giver salmerne deres temperament og aktualitet tilbage.
Entré: 50 kr.

Hver
tirsd
ag:

d
u
v
Ri gem
og Kalender:

Morg
enan
dagt
kl. 8
.45

December
Tor

1. 16.00 Adventsandagt (se omtale).

Fre

2. 18.00 International aften: Julefest.

Søn 4. 10.00 Gudstjeneste, 2. s. i advent,
v/Karen Elisabeth Huus.
Man 5. 19.30 Koncert med Vibykoret
Tir

Tor

6. 13.00 Adventsgudstjeneste
med efterfølgende kaffe på
lokalcenteret.
8. 16.00 Adventsandagt (se omtale).
17.00 Gellerup Kirkes julefrokost
– husk tilmelding senest 1.
december til kirkekontoret.

Tor

26. 12.30 BabySalmesang.
17.00 Børnegudstjeneste.

Søn 29. 10.00 Gudstjeneste
v/Karen Elisabeth Huus.

Februar
Tor

2. 12.30 BabySalmesang.

Søn 5. 10.00 Gudstjeneste
v/Karen Elisabeth Huus.
Tir

7.

Tor

9. 12.30 BabySalmesang.

Man 12. 19.30 De 9 læsninger v/ Unge Hjem
Efterskole

Fre

10. 18.00 International aften:
Fastelavnsaften.

Tir

13. 18.00 Julemiddag for kristne og
muslimer.

Søn 12. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.

Tor

15. 16.00 Adventsandagt (se omtale).
17.00 Børnegudstjeneste.
Bemærk tidspunktet!

Søn 11. 10.00 Gudstjeneste, 3. s. i advent.
v/Karen Elisabeth Huus.
16.00 Julekoncert med Gellerup
Kirkekor.

Tor

13.00 Sogneeftermiddag: Syng
med Niels Hviid og Martin
Hornstrup.
19.30 Cafékoncert med Himmelblå
(se omtale)

16. 18.00 Værestedsaften med
fællesspisning.

Søn 19. 10.00 International Gudstjeneste,
Fastelavn v/Niels Hviid.

Søn 18. 10.00 Gudstjeneste, 4. s. i advent,
v/Niels Hviid.

Tor

Tor

22. 16.00 Adventsandagt (se omtale).

Lør

24. 11.00 Familiegudstjeneste
v/Karen Elisabeth Huus.
16.00 Julegudstjeneste
v/Niels Hviid.
17.00 Juleaften i Gellerup Kirke.

Søn 26. 10.00 Gudstjeneste
v/Karen Elisabeth Huus.

Søn 25. 10.00 Gudstjeneste, Juledag
v/Niels Hviid.
Man 26. 10.00 Gudstjeneste 2. juledag
v/Karen Elisabeth Huus.

23. 12.30 BabySalmesang.
17.00 Børnegudstjeneste.

Se mere på
bagsiden

Marts
Tor

1. 12.30 BabySalmesang.

Søn 4. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Tir

6

19.30 Rytmisk Gudstjeneste

Januar
Søn 1. 14.00 Gudstjeneste Nytårsdag
v/Karen Elisabeth Huus.
Søn 8. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Søn 15. 10.00 International Gudstjeneste
v/Karen Elisabeth Huus.
Tor

19. 17.00 Værestedsaften med
fællesspisning.

Søn 22. 10.00 Gudstjeneste v/Niels Hviid.
Tir

24. 13.00 Sogneeftermiddag med den
nye sognepræst, Karen Huus.

gellerup

Ny præst ved
Gellerup Kirke
Gellerup Kirkes Menighedsråd kan
med glæde meddele, at Karen Elisabeth Huus d. 15. november 2011 tiltræder som vikarierende sognepræst
ved Gellerup Kirke. Karen er ansat i
Annette Bennedsgaards orlov frem til
30. september 2012.
Karen Huus er 42 år og cand. theol
fra Århus Universitet. Desuden er
Karen ved at tage en masteruddannelse i Medborgerskab og Voksenpædagogik.
Karen kommer med en bred kirkelig erfaring i bagagen. Hun har bl.a.
været ansat i Kirkernes U-landsoplysning, KFUM og KFUK i Danmark,
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse, FDFs Missionsprojekt og
på Silkeborg Højskole, og hun har
undervist på Teologi for Lægfolk. Ved
ansættelsen i Gellerup siger Karen
farvel til et mangeårigt engagement

i Silkeborg Kirke, hvor hun senest
har været formand for menighedsrådet. Karen har således stor erfaring
med frivilligt kirkeligt arbejde. Med
baggrund i udlandsophold i fremmede kulturer er hun bredt funderet
i kulturforståelse og religionsdialog.
Begge dele ser vi frem til at nyde stor
gavn af i Gellerup.
Hjerteligt velkommen i sognet og i
menigheden til Karen!
Gellerup Kirkes menighedsråd.

Temaet for dette
kirkeblad er gaver. Karen,
hvad er den bedste gave,
du nogen sinde har fået?
- Min familie – uden
tvivl. En kæmpestor og
aldeles ufortjent gave.

Gellerup Kirke

Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 25 18 10 · e-post: gk@gellerupkirke.dk
www.gellerupkirke.dk

Kontakt Gellerup Kirkes personale:

Præst Niels Hviid 8625 0912 / 8625 6516(privat), nh@gellerupkirke.dk
Præst Karen Elisabeth Huus 8625 1035, keh@gellerupkirke.dk
Præst Annette Bennedsgaard 8625 1035 / 8626 1011 (privat), abb@gellerupkirke.dk
(Annette er på orlov 1/10/2011-1/10/2012)
Sognemedhjælper Bit Boel Buhl 8625 0800, bbb@gellerupkirke.dk
Organist Martin Lysholm Hornstrup 8625 8489, organist@gellerupkirke.dk
Kirketjener Jürgen Schulze 8625 5088 / 5154 2988 (mobil), js@gellerupkirke.dk
PR-medarbejder Christina Jensen 8625 4717, cj@gellerupkirke.dk

Kontakt menighedsrådet

V. Formand Ole Thvilum 86 15 00 24 / 6178 0024, ole@thvilum.dk

Fotos: Nariman Elkaatib

En lille pige fra børnehjemmet ”Fuglereden”
viser stor interesse for Tage Madsens kamera.

En undervisningssituation
i en af Kanafanis børnehaver.

Studietur:

Reportage fra Libanon
I efterårsferien drog en gruppe på 20 personer fra Gellerup af sted på
studietur i Libanon. Formålet med turen var at få en bedre forståelse
for mellemøstlig kultur og at besøge Gellerup Kirkes nødhjælpsprojekt,
Kanafanis børnehaver. 20-årige Nariman Elkaatib, som selv har rødder
i Libanon, fortæller om turen.
Af Nariman Elkaatib og Christina Jensen

- Turen gik ud på, at vi skulle besøge
Ghassan Kanafanis børnehaver, et
børnehjem og en kostskole og mange
andre spændende steder, fortæller
Nariman Elkaatib. Hun fortsætter:
- Første dag besøgte vi børnehjemmet ”Fuglereden”. På børnehjemmet
så vi nogle dejlige børn, som vi gav
gaver.
Gellerup Kirke støtter Kanafanis
børnehaver i Libanon, som er børnehaver i eller i nærheden af de palæstinensiske flygtningelejre og har til
formål at forbedre børns og unges
livsvilkår.
- På andendagen var Anna Kanafani på besøg hos os på hotellet, hvor
hun fortalte om sit arbejde med børnehaverne, siger Nariman.

Danskfødte Anni Khanafani er
uddannet børnehavepædagog og
er leder af Kanafani-børnehaverne.
Hun er enke efter Ghassan Kanafani,
stifter af Khanafani Kulturfondens
børnehaver i Libanon.
- Senere på turen besøgte vi børnehaverne i flygtningelejrene Borj el
Barajne og Mar Elias. Der så vi nogle
kloge og smukke børn, og vi hørte
om børnehaverne, fortæller Nariman
afslutningsvis.
Studieturen var arrangeret af Gellerup
Kirkes nødhjælpsudvalg, men deltagerne
betalte selv for deres
rejseudgifter.
Se flere billeder fra
Kanafanis børnehaver
på kirkens hjemmeside:
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Bagsiden – oversættes til arabisk
Julegudstjeneste og julemiddag for muslimske gæster
Tirsdag den 13. december kl. 18.00 i Gellerup Kirkes underetage

Julegudstjeneste og julemiddag
for muslimske gæster

I løbet af ramadanmåneden indbyder vore muslimske venner gerne os til ramadanmiddage. Nu er
det kirkens tur til at indbyde til julegudstjeneste og julemiddag. Vi vil gerne indbyde vore
muslimske venner til at opleve, hvad den kristne jul er, og vi spiser traditionel dansk julemad, som
denne aften er 100% halal.
Vi håber, at mange muslimer og kristne vil tage imod invitationen til at mødes i samvær, samtale, i
Tirsdag den
13. december kl. 18.00 i Gellerup Kirkes underetage
sjov og alvor og være med til at skabe gode rammer for et møde i fred og gensidig interesse.
Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 8625 1810 senest d. 6. december.

I løbet af ramadanmåneden indbyder
vores muslimske venner gerne os til
ramadanmiddage. Nu er det kirkens
tur til at indbyde til julegudstjeneste og
julemiddag. Vi vil gerne indbyde vores
muslimske venner til at opleve, hvad
den kristne jul er. Vi vil bl.a. spise
traditionel dansk julemad, som denne
aften er 100% halal.
Vi håber, at mange muslimer og
kristne vil tage imod invitationen til
at mødes i samvær, samtale, i sjov og
alvor, og være med til at skabe gode
rammer for et møde i fred og gensidig
interesse.
Tilmelding til kirkekontoret på
tlf. 8625 1810 senest den 6. december.
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Se kirkens hjemmeside på
din smartphone ved at scanne
denne QR-kode:

gellerup

